KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRAS
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
Pagrindinis kultūros centro uždavinys – puoselėti ir populiarinti mėgėjų
meninę veiklą, propoguoti profesionalųjį meną, organizuoti prasmingą laisvalaikį, pramoginius
renginius, rūpintis vertingiausių vietos kultūros tradicijų gyvybingumu, tęstinumu, kultūros formų
įvairumu.
Panovių laisvalaikio salės pagrindinė veiklos kryptis – meno mėgėjų veikla ir
etninės kultūros sklaida.
Centro darbas planuojamas atsižvelgiant į kultūros tarybos, Kudirkos
Naumiesčio bei Panovių bendruomenės centrų pageidavimus bei pasiūlymus.
VALSTYBĖS ŠVENTĖS
Vasario 16 d.
Vasario 16 d.

Kovo 10 d.

Kovo 10 d.
Balandžio 29 d.
Liepos 6 d.
Liepos 6 d.

Šventinis renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai,
Panovių laisvalaikio salėje.
Valstybinės vėliavos kėlimo ceremonija Varpo aikštėje, Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos minėjimas ir „Varpo“ apdovanojimų
įteikimo šventė Kudirkos Naumiesčio kultūros centre.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventinis renginys,
respublikinio moksleivių plakato ir atviruko konkurso "Kovo 11oji" nugalėtojų apdovanojimas Kudirkos Naumiesčio kultūros
centre.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventinis renginys
Panovių laisvalaikio salėje.
Motinos dienos popietė „Ant motulės rankų“ Panovių laisvalaikio
salėje.
Himno giedojimas Varpo aikštėje.
Himno giedojimas J. Lingio aikštėje.
ŠVENTĖS

Sausio 1 d.
Sausio 13 d.
Vasario 7 d.
Gegužės 8 d.
Gegužės 15 d.
Gegužės 22 d.
Birželio 1 d.
Birželio 1 d.
Birželio 23 d.
Liepos 2 d.
Liepos 24 d.

Lietuvos gynimo 25-mečiui skirtas renginys prie atminimo laužų
"Būkime kartu".
Laisvės gynėjų dienai skirtas renginys "Nulenkim galvas
nepriklausomybės keliu išėjusiems" Panovių laisvalaikio salėje.
Sūduvos krašto vestuvinių muzikantų šventė "Jau žirgeliai
pakinkyti..." Kudirkos Naumiesčio kultūros centre.
Vokalinių ansamblių šventė "Pavasario gaida".
Regioninė humoro šventė "Juokas - dalykas rimtas" Kudirkos
Naumiesčio kultūros centre.
Regioninė šokių šventė „Atidarykim vartelius“ Kudirkos
Naumiesčio kultūros centre
Vaikų šventė "Šitam dideliam būry" Kudirkos Naumiestyje
Vaikų šventė „Aš ir mano pasaulis“ Panovių laisvalaikio salėje
Panovių kaimo šventė "Prie Joninių laužo šviesos"
Kraštiečių šventė „Gimtine, tu mano šventove“ Kudirkos
Naumiestyje
Poezijos ir muzikos šventė „Po vasaros dangum žvaigždėtu“
Kudirkos Naumiestyje.
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Rugpjūčio 27 d.
Spalio 1 d.
Spalio 23 d.
Lapkričio 20 d.
Gruodžio 16 d.
Gruodžio mėn.
Gruodžio 29 d.

Šventė vaikams "Lik sveika, vasarėle" Panovių kaimo stadione.
Mokytojo dienai skirta šventė „Už viską Tau dėkoju“ Panovių
laisvalaikio salėje.
Regioninis skaitovų konkursas "Ne tas yra didis"
Regioninė mėgėjų teatrų šventė "Ačiū, kad žiūrėjot..." Kudirkos
Naumiesčio kultūros centre.
Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė Kudirkos Naumiestyje.
Susitikimas su Kalėdų seneliu Panovių laisvalaikio salėje.
Kalėdinis koncertas "Kad viskas į gera, kad viskas gražu..."
Kudirkos Naumiesčio kultūros centre.
ĮŽYMIŲ ŽMONIŲ JUBILIEJAI
ETNINĖ KULTŪRA

Vasario 6 d.
Nuo vasario mėn.
Kovo mėn.
Balandžio mėn.
Lapkričio 6 d.

Užgavėnių šventė: persirengėlių eitynės, laužas, blynų kepimas
Panoviuose.
Mokymai austi senovinėmis audimo staklėmis.
Austi mokys Rūta Bučinskaitė.
Velykinių papročių popietė "Velykų puošmenos". Mokymai
marginti kiaušinius.
Popietė "Ir suverpsiu siūlą ploniausią, ir išausiu audinį gražiausią"
Panovių laisvalaikio salėje.
Rajoninė verpėjų šventė "O tai suverpsiu šilko siūlelį" Kudirkos
Naumiesčio kultūros centre.
MENO MĖGĖJŲ VEIKLA

Kultūros centre ir Panovių laisvalaikio salėje ugdyti šiuos kolektyvus:
1. Jaunuolių liaudiškų šokių grupė
2. Jaunuolių šiuolaikinio šokio grupė
3. Vaikų šiuolaikinio šokio grupė
4. Vaikų šiuolaikinio šokio grupė Panovių l. s.
5. Moterų linijinių šokių grupė
6. Mažasis vokalinis ansamblis
7. Moterų vokalinis ansamblis
8. Solistai
9. Mėgėjų teatras „Savi“
10. Panovių kaimo teatras
11. Panovių lėlių teatras
12. Satyros teatras „Kanapa“
13. Keramikos studija Kudirkos Naumiesčio kultūros centre
14. Dailės studija Kudirkos Naumiesčio kultūros centre
15. Keramikos studija Panovių l. s.
Vasario 6 d.
Vasario 16 d.
Kovo 6 d.

Satyros teatrui "Kanapa" dalyvauti respublikinėje humoro šventėje
"Juokis-2016" Marijampolėje ir Kazlų Rūdoje.
Meno mėgėjų kolektyvams paruošti koncertinę programą, skirtą
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos koncertui.
Satyros teatrui "Kanapa" dalyvauti respublikinėje humoro šventėje
"Lietuva juokiasi" Panevėžyje.
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Mėgėjų teatrui "Savi" dalyvauti rajoninėje mėgėjų teatrų šventėje
"Zanavykai visada kartu".
Balandžio mėn.
Satyros teatrui "Kanapa" paruošti naują programą "Pasakų šalyje".
Balandžio mėn.
Satyros teatrui "Kanapa" dalyvauti respublikinėje humoro šventėje
"Juokis-2016" Raseiniuose.
Gegužės 2 d.
Panovių lėlių teatrui dalyvauti respublikinėje vaikų ir jaunimo
teatrų šventėje "Scenos pavasaris" Šakiuose.
Gegužės mėn.
Satyros teatrui "Kanapa" dalyvauti respublikinėje humoro šventėje
"Kvatoklis -2016" Elektrėnuose.
Birželio mėn.
Kultūros centro meno mėgėjų kolektyvams dalyvauti Ežerėlio
miestelio šventėje.
Birželio 23 d.
Kultūros centro meno mėgėjų kolektyvams dalyvauti Joninių
šventėje Panoviuose.
Liepos 2 d.
Meno mėgėjų kolektyvams paruošti koncertinę programą
kraštiečių šventei „Gimtine, tu mano šventove“.
Liepos mėn.
Moterų linijinių šokių grupei dalyvauti tarptautiniame festivalyje
"Draugystės tiltai -2016" Palangoje.
Rugpjūčio 12-16 d.
Dalyvauti respublikiniame humoro grupių festivalyje Palangoje
„Juokis Pajūryje“.
Rugpjūčio mėn.
Satyros teatrui "Kanapa" dalyvauti Veliuonos mietelio šventėje.
Spalio mėn.
Mėgėjų teatro "Savi" premjera, G. Kanovičius "Akvariumas"
Spalio 21 d.
Mėgėjų teatrui "Savi" dalyvauti respublikinėje mėgėjų teatrų
šventėje- apžiūroje "Atspindžiai - 2016" Jurbarke.
Spalio 28 d.
Jaunuolių liaudiškų šokių grupei dalyvauti liaudiškų šokių
festivalyje "Šokis mus jungia" Šakiuose.
Lapkričio mėn.
Satyros teatrui "Kanapa" dalyvauti respublikinėje humoro šventėje
"Juokis-2016" Ukmergėje.
Gruodžio 29 d.
Meno mėgėjų kolektyvams paruošti koncertinę programą
Kalėdiniam koncertui.
Panovių lėlių teatrui ir Panovių kaimo teatrui paruošti naujus spektaklius.
Meno mėgėjų kolektyvams keistis koncertinėmis programomis su kitomis rajono bei
respublikos kultūros įstaigomis
Kolektyvų vadovams ir specialistams kelti kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose
Kovo 20 d.

KITI RENGINIAI
Sausio 12 d.
Vasario 16 d.
Sausio - gruodžio mėn.
Kovo 24 d.
Gegužės 3 d..
Gegužės mėn.
Rugsėjo 24 d.
Gruodžio 17 d.
Gruodžio 20 d.
Gruodžio mėn.

Meno mokyklos moksleivių tapybos darbų paroda "Mes- laisvės
vaikai" Kudirkos Naumiesčio kultūros centre.
Fotografo V. Šidiškio darbų paroda "Gimtinės spalvos".
Kino filmų demonstravimas Kudirkos Naumiesčio kultūros centre.
Margučių paroda Panovių laisvalaikio salėje.
Vaikų kūrybos paroda „Dovana mamytei“.
Keramikos studijos darbų paroda Panovių laisvalaikio salėje.
Dalyvauti rajoninėje Derliaus šventėje Šakiuose.
Advento vakaras „Po angelo sparnu“ Panovių laisvalaikio salėje
Šventė vaikams „Svečiuose pas Kalėdų senelį“ Panovių
laisvalaikio salėje.
Kudirkos Naumiesčio kultūros centro dailės studijos narių
kūrybos paroda.
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KONKURSINIAI RENGINIAI
Kovo mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio 16 d.
Balandžio mėn.
Gegužės 2 d.
Gegužės mėn.
Spalio 21 d.
Lapkričio mėn.
Lapkričio 20 d.

Kultūros centro jaunuolių liaudiškų šokių grupei dalyvauti
atrankoje į Moksleivių dainų šventę.
Jaunuolių liaudiškų šokių grupei dalyvauti konkurse "Aguonėlė".
Satyros teatrui „Kanapa“ dalyvauti respublikinėje humoro
šventėje - konkurse „Kvatoklis - 2016“ Elektrėnuose.
Moterų vokaliniam ansambliui dalyvauti respublikiniame
vokalinių kolektyvų konkurse "Sidabriniai balsai".
Panovių lėlių teatrui dalyvauti respublikinėje vaikų ir jaunimo
teatrų šventėje "Scenos pavasaris" Šakiuose.
Satyros teatrui „Kanapa“ dalyvauti respublikinėje humoro grupių
šventėje - konkurse „Sprigtas-2016“ Alytuje
Spalio 21 d. Mėgėjų teatrui "Savi" dalyvauti respublikinėje
mėgėjų teatrų šventėje- apžiūroje "Atspindžiai - 2016" Jurbarke.
Satyros teatrui „Kanapa“ dalyvauti respublikinės humoro šventės
„Juokis-2016“ baigiamajame koncerte - konkurse Raseiniuose.
Kultūros centro suaugusiųjų vokaliniams kolektyvams dalyvauti
solistų ir vokalinių ansamblių šventėje „Zanavykų balsai-2016“
Šakiuose.
PROFESIONALAUS MENO SKLAIDA

Vasario 16 d.
Kovo - gruodžio mėn.
Birželio mėn..
Rugsėjo mėn.
Gruodžio

Č. Sasnausko choro koncertas Kudirkos Naumiesčio kultūros
centre.
Vilniaus valstybinės filharmonijos kolektyvų koncertai Kudirkos
Naumiesčio kultūros centre.
Respublikinis dailininkų pleneras „Tiesa – šviesa“ Kudirkos
Naumiestyje.
Respublikinio dailininkų plenero „Tiesa – šviesa“ kūrybos paroda
Dailininko M. Pauliuko tapybos darbų paroda

Pagal galimybes kultūros centre ir Panovių laisvalaikio salėje organizuoti profesionalių
atlikėjų koncertus, spektaklius, parodas
LEIDYBA
Pastoviai ruošti medžiagą apie kultūrinius renginius internetiniame puslapyje:
www.kudirkosnaumiesciokc.lt
VYKDOMI PROJEKTAI
Projektas "Būkim tiesos ir šviesos vaikai" finansuojamas LKT 2200,00 EUR.
Neformalaus vaikų švietimo projektas "Šokio raška" 348,84 EUR

Direktorė

Laima Mockevičienė
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